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  4/8/1389:     تأييد نهايي14/1/1389: پذيرش مقاله
  

  چكيده
 شهرها هستند كه نقش مهمـي در        رساني در   نشاني از جمله مراكز مهم و حياتي خدمات         هاي آتش   ايستگاه

موقـع   رسـاني بـه     بـديهي اسـت خـدمات     . تأمين ايمني و آسايش شـهروندان و توسـعه شـهرها دارنـد            
ـ هاي مناسب اسـت كـه بتوان        نشان بيش از هر چيز مستلزم استقرار آنها در مكان           هاي آتش   ايستگاه د در  ن

سو و با ايجاد كمترين آثـار         ي از يك  هاي محيط شهر    اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدوديت         
. منفي بر زندگي ساكنان شهر از سوي ديگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجـام برسـانند                    

هـاي   وسـيله روش  جانبة آنها به   يابي تجهيزات شهري دخالت دارند كه تحليل همه         عوامل متعددي در مكان   
از طرفـي، عـدم توجـه بـه ايـن عوامـل در              . پذير نيست   ها امكان   يابي به دليل حجم زياد داده       سنتي مكان 

اي از منابع مادي و از دست دادن حجم زيادي از           يابي تجهيزات شهري موجب هدر رفتن سهم عمده         مكان
 كه  GISگر توانمندي چون      لذا استفاده از ابزار تحليل    . انرژي و نيروي كار انساني در شهرها گرديده است        

جنوبي منطقه واقـع  هاي موجود در قسمت   ايستگاه. ها كار كند، ضروري است      سيعي از داده  بتواند با حجم و   
همچنـين از لحـاظ موقعيـت       . گيرند  اند و شمال و مركز منطقه در خارج از سطح پوشش آنها قرار مي               شده

ـ    هاي مهمي مانند واقع شدن در معابر يك        مكاني داراي ضعف   ا طرفه، پوشش ندادن كل منطقـه و جـز اينه
، GISهـا در   گذاري اليـه  مراتبي و منطق ارزش در اين پژوهش به كمك تلفيق مدل تحليل سلسله     . هستند

مدل بر روي منطقه مركزي تهران كه از        اين  . شود  نشاني ارائه مي    هاي آتش   يابي ايستگاه   مدلي براي مكان  
هاي   منظور احداث ايستگاه    ههايي ب   در نهايت سايت  . شود، پياده شده است     آن به عنوان قلب تهران ياد مي      

هاي موجود قادر خواهند بود كل منطقه را تحـت پوشـش    اند كه با كمك ايستگاه نشاني پيشنهاد شده   آتش
  .قرار دهند

  
  مراتبـي،    نشاني، سيستم اطالعـات جغرافيـايي، تحليـل سلـسله           كاربري زمين، ايستگاه آتش   : ها  واژه  كليد

  .ها گذاري اليه منطق ارزش
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  مقدمه
مراتـب تقـسيمات كالبـدي        اند كه در سلسله     ها و خدمات شهري     ترين كاربري   يسات و تجهيزات شهري از جمله حياتي      تأس

هاي فضايي چون دسترسي بهينه، شبكه ارتباطي،          به شاخص  هاد و در جانمايي آن    نگرد  يابي مي    منطقه مكان   شهري در رده  
و ها بيشتر تابع مالكيـت زمـين و سـاليق مـديريتي                اين ايستگاه  يابي سنتي   مكان. شود  پالن منظم و مانند اينها توجه مي      

مواردي از اين دست بوده است؛ حال آنكه به دليل تفاوت جنس و ماهيت شهرها از لحاظ قيمت اراضي، فـشردگي فـضا،                       
الً به چشم   هاي جديد اطالعاتي كام     ها و نيز استفاده از سيستم        لزوم تدقيق شاخص   ؛بافت و ساختار شهر   و  تراكم جمعيتي،   

شود كه به مخاطرات طبيعـي چـون سـيل و زلزلـه كـه بـستر طبيعـي                     اهميت اين كاربري، زماني دوچندان مي     . خورد  مي
هاي شهرهاي سنتي ايرانـي از   افزون بر آن، نارسايي. ترين شهر ايران ـ يعني تهران ـ با آن مواجه است پرداخته شود   مهم

خط لولـه گـاز،    (تنيدگي تأسيسات و عوارض خطي        أسيساتي مشترك، درهم  هاي ت   هاي شهري چون كانال     لحاظ زيرساخت 
هاي فرسوده و سنتي لزوم تقويـت پدافنـد غيرعامـل را نـشان                ويژه در محله    سواره به   ، نفوذپذيري كم  )نفت، برق، فاضالب  

نـشاني از     هـاي آتـش     هايستگا. نشاني بدين منظور نيز هست      هاي امداد و نجات يا آتش       يابي بهينه ايستگاه    دهد و مكان    مي
هاي خدماتي ـ اورژانسي شهرها هستند كه نقشي مهم و حياتي در حفاظت از جان و مال مردم در   جمله عناصر و كاربري

هاي مختلف و تـضمين       سوزي در كاربري    ايمني شهر در برابر خطر آتش     . ها دارند   سوزي  ويژه آتش   برابر حوادث مختلف، به   
هـاي    يـابي ايـستگاه     بنـابراين جانمـايي و مكـان      . به عهده اين عنصر مهـم شـهري اسـت         امنيت جاني و مالي شهروندان      

ها و خـصوصيات      ها براي پوشش مناسب شهر و شهروندان با توجه به ويژگي            نشاني و تعيين موقعيت و تعداد ايستگاه        آتش
آيـد   شمار مي و الزم در اين زمينه بهبيني توسعه امكانات آتي، از اقدامات حياتي     شهر، توان مالي و تداركاتي موجود و پيش       

  ).1384كوهساري، (
  

  مباني نظري
بعد از انقالب صنعتي، شهر صنعتي با ادغام رشد اقتصادي و سود، به تمركز شـديد در شـهرها دامـن زده و در ادامـه نيـز                            

هـا را در      عاليـت شهرنشيني شتابان در چند دهه اخير در كشورهاي جهان سوم، همان رونـد تمركـز و تـراكم جمعيـت و ف                     
وجـود   ها و خسارات احتمالي ناشـي از آن را بـه   سوزي ويژه در چند شهر عمده و در نتيجه افزايش ريسك آتش   شهرها و به  
در سطح كشور ما نيز با توجه به تحولي كه در امر شهرنـشيني و نـوع زنـدگي                   ). 1،  1383 و   1375پرهيزگار،  (آورده است   
اند كه به كمبود  ها و مناطق شهري و از جمله شهر تهران، احتياجاتي پيدا كرده از محلهوجود آمده است، بسياري  شهري به

منطقه شش شهر تهـران بـا تـراكم         ). 2،  1376شهابيان،  (شود    امكانات و تأسيسات عمومي و تجهيزات شهري مربوط مي        
عنـوان يكـي از    هـران بـه   درصـد جمعيـت شـهر ت     6/3 درصد مساحت و     3 نفر در هكتار و با سطحي معادل         108جمعيتي  

اين منطقه سهم بسيار بـااليي  . ترين مناطق شهر تهران، جايگاهي رفيع در تحوالت شهري تهران داشته است و دارد       مهم
در طول ساليان   . شود  از عملكردهاي مهم موجود در شهر تهران را داراست و از آن با عنوان پايتختِ پايتخت ايران ياد مي                  

هاي عمـومي،   ماني و بيمارستانرها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز د  ها، سفارتخانه    چون وزارتخانه  هاي مهمي   دراز كاربري 
هـا و جـز اينهـا در          ها، ادارات كل، پارك     هاي مهم مذهبي همچون كليساها و كنيسه        هاي بزرگ اقتصادي، كاربري     شركت
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سـهم ايـن    . استراتژيكي اين منطقه افـزوده اسـت      اند، كه تجمع آنها در يك مكان بر اهميت باالي             اين منطقه قرار گرفته   
  ): 30، 1383جهان پارس،  نقش(آيد  صورتي است كه در پي مي منطقه از عملكردهاي مهم موجود در شهر تهران به

   از عملكردهاي مهم موجود در شهر تهران6سهم منطقه . 1جدول 
 )درصد (نسبت از كل شهر تهران فعاليت مقياس عملكردي رديف

 ملي 1
  سسات تابعؤها و م وزارتخانه

  سسات آموزش عاليؤم
 هاي تخصصي بيمارستان

33  
28  
19 

 استاني 2
  ها ها و ادارات كل وزارتخانه سازمان

 هاي عمومي بيمارستان
40  
20 

 شهر تهران كالن 3
  سينما

  ها فضاهاي مذهبي مربوط به اقليت
 اي دبيرستان و مراكز فني و حرفه

18  
80  

5/6 

  
بايـست    هميت بسيار باالي اين منطقه در سطح شهر تهران و حتي در سطح كـشور و فراتـر از آن، مـي                     با توجه به ا   

حوادث و پايين آوردن خسارات احتمالي ناشي از حوادث، در سرلوحة كار مديريت شهري              توجه به مسائل ايمني در هنگام       
ند تبعات بسيار زيادي بـراي مـديريت شـهري در           توا  چرا كه خسارات وارد به اين منطقه در هنگام حوادث مي          قرار بگيرد،   

كـه دو ايـستگاه آن از نـوع         نـشاني اسـت       اين منطقه داراي سه ايستگاه آتش     . سطح كشور و حتي فراتر از آن داشته باشد        
نشاني اين منطقه در قسمت جنـوبي آن و بـه    دو ايستگاه آتش. نشاني و يك ايستگاه ديگر از نوع امداد و نجات است         آتش
ها   هاي شمالي و مركزي منطقه خارج از پوشش اين ايستگاه           اند و سطح وسيعي از قسمت        كمي از يكديگر واقع شده     فاصلة

و همچنين در نظر گـرفتن      )  نفر 5000يك ايستگاه به ازاي هر      (اين منطقه براساس استانداردهاي جمعيتي      . اند  قرار گرفته 
هـا در سـطح منطقـه بـا           يابي اين ايستگاه    مكان. نشاني جديد دارد    ش ايستگاه آت  2امكانات شهرداري منطقه نياز به احداث       

رساني بموقع به شهروندان در حداقل زمان ممكـن و همچنـين              توجه به مباحث عدالت اجتماعي و اصل تساوي و خدمات         
ن عوامل مؤثر   تري  محدوديت منابع مالي و تداركاتي موجود و نيز موقعيت حياتي منطقه، لزوم مطالعه و در نظر گرفتن مهم                 

در اين پژوهش سعي شده است بـا اسـتفاده از تلفيـق مـدل              . كند  نشاني را دو چندان مي      هاي آتش   گزيني ايستگاه   در مكان 
هـاي    يـابي ايـستگاه     ترين عوامل مـؤثر در مكـان        ها و در نظر گرفتن مهم       گذاري اليه   مراتبي و منطق ارزش     تحليل سلسله 

منظور اجراي اين مدل نيـز از ابـزار توانمنـد             به. گرددها تعيين     ي استقرار اين ايستگاه   ها برا   ترين مكان   نشاني، مناسب   آتش
نـشاني در نوشـتارهاي علمـي جهـان موضـوع             هاي آتش   گزيني ايستگاه   مكان. استفاده شده است  ) ArcGis 9:2افزار    نرم(

از . شـود    ميالدي مربـوط مـي     70 و   60جديدي نيست و در حقيقت آنچه كه در اين زمينه نوشته شده است عمدتاً به دهه                 
رساني و امدادي وجـود دارد،   يابي تأسيسات شهري و مراكز خدمات   اين رو آنچه در نوشتارهاي علمي امروز در زمينه مكان         

هاي عصبي، منطق فازي و مانند آنهاسـت و يـا بـه اسـتفاده از                  هاي شبكه   هاي نوين علمي مانند روش      يا استفاده از روش   
هـا و     شود كه امكان استفاده گـسترده و كـاراتر از مـدل             افزارهاي كامپيوتري مربوط مي     نرمژي كامپيوتر و    تحوالت تكنولو 

  ). 1385كوهساري، (يابي را فراهم ساخته است  هاي پيشين مكان روش
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  تحقيق  روش
هـاي   ه پژوهششود كه برمبناي اهداف تحقيق ب بندي مي هاي مختلفي طبقه هاي تحقيق براساس معيارها و شاخصه  روش

ها به تحقيق كمي يا كيفي و برمبناي معيارهاي تركيبـي بـه آزمايـشي،     اي برمبناي ماهيت داده    بنيادي، كاربردي و توسعه   
اي دانست، چـرا   توان نوعي تحقيق كاربردي ـ توسعه  اين تحقيق را مي. بندي است طبقهقابل پيمايشي، ميداني و اسنادي 

اي، ميداني ـ   هاي مورد بررسي، در پژوهش حاضر از روش تحقيق اسنادي كتابخانه مؤلفهكه با توجه به ماهيت موضوع و 
نـشاني    هاي آتش   يابي بهينه تجهيزات شهري با تكيه بر سايت         هدف اصلي تحقيق، مكان   . آزمايشگاهي استفاده شده است   

ختلفي مورد بررسي قرار گرفـت و       هاي تلفيق م    تشكيل شد و مدل   ) GIS(ها در سيستم اطالعات مكاني        پايگاه داده . است
 هـزار  30ها در حـدود   حجم داده. داده شدمراتبي مناسب تشخيص  دهي و تحليل سلسله   از اين ميان دو مدل شاخص وزن      

  . تهران انتخاب شده است6واحد ساختماني بوده و محدوده مورد بررسي شهرداري منطقه 
  
  ها يافته

  نشاني هاي آتش شناخت وضع موجود منطقه از لحاظ ايستگاه
) 40 و   18هـاي     شماره(نشاني     ايستگاه آتش  2مربع مساحت داراي      كيلومتر 20 هزار نفر جمعيت و      220اين منطقه با حدود     

انـد و   نشاني در نيمه جنوبي منطقه قـرار گرفتـه          هاي آتش   ايستگاه. است) 49ايستگاه شماره   (و يك ايستگاه امداد و نجات       
هـاي   تحليل ويژگي . نشان است    نفر آتش  66 خودروي اطفاي حريق و      5اين منطقه داراي    . ندفاصله نزديكي با يكديگر دار    

  : دهد هاي موجود در منطقه، نشان مي كالبدي ـ فضايي ايستگاه
.  كيلومترمربع را تحت پوشـش دارد      5/6هاي موجود، هر كدام از آنها مساحتي در حدود            با توجه به تعداد ايستگاه     .1

  .مربع را تحت پوشش قرار دهد  كيلومتر5بايست حداكثر  در حالت استاندارد هر ايستگاه مياين در حالي است كه 
 .اند سازي نشده  سه ايستگاه در برابر زلزله مقاومهيچ كدام از .2

 .شود طرفه بودن معبر مواجه مي اي و يك هاي مورد بحث گاه با مانع پارك حاشيه ورود و خروج به ايستگاه .3

 .  متر است، در حالي كه بايد در كنار معابر شرياني باشند24ها غالباً كمتر از  ايستگاهعرض معبر ورودي اين  .4

 بخش جنوبي منطقه داراي پوشش مناسب و بخـش شـمالي            ، متري استاندارد  2500با توجه به شعاع عملكردي       .5
 .داراي پوشش نامناسب است

  .بندان و ترافيك است اهها از نظر مسئوالن منطقه كمبود نيرو، ر ترين مشكل ايستگاه مهم .6
  

  نشاني هاي آتش يابي ايستگاه معيارهاي مكان
انـد كـه بيـشترين تعـداد مـردم را در              نشاني به دنبال اين هـدف بـوده         هاي آتش   يابي ايستگاه   اكثر ضوابط مربوط به مكان    

ورهاي ديگـر،   با توجه به خصوصيات شهرهاي ايران و بررسي تجارب كـش          . كمترين زمان ممكن تحت پوشش قرار دهند      
 و نيز 1، 1378روي،  بهشتي(نشاني را در شش عامل زير خالصه كرد  هاي آتش يابي ايستگاه توان عوامل مؤثر در مكان مي

  ).1381مشاور عرصه، 
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  : توان چنين تشريح كرد ترين ضوابط مربوط به اين عامل را مي  برخي از مهم:دسترسي -1
د به جريان ترافيكي، در كنار يا موازي با شـبكه معـابر شـرياني               نشاني براي سهولت ورو     هاي آتش   محل ايستگاه  •

 .تعيين گردد) 1 و 2درجه (اصلي 

كننـد و     هاي كوچك كه گره ترافيكي ايجاد مي        ها و ميدان    محل ايستگاه در حد امكان، نبش و يا مجاور چهارراه          •
 . گردند، انتخاب نشود سبب كندي حركت مي

  :رين ضوابط مربوط به اين عامل، اينها هستندت  برخي از مهم:شعاع عملكرد مفيد -2
هـاي موجـود و تعيـين شـعاع      هاي جديد، مطالعه كافي در مـورد ايـستگاه          گزيني ايستگاه   ضروري است در مكان    •

هاي موجـود صـورت       ريزي با آگاهي از خدمات و شعاع عملكرد ايستگاه          لكرد مفيد آنها صورت پذيرد و برنامه      مع
 .گيرد

 40سترسي به محل حريق در كمترين زمـان ممكـن و در نظـر گـرفتن سـرعت متوسـط                     با توجه به ضرورت د     •
 متري در نظـر     2000بايست در شعاع      هر ايستگاه حداكثر مي   كيلومتر در ساعت، منطقه عملكردي و استحفاظي        

 .گرفته شود

و شعاع خدماتي   نشاني بسته به تراكم جمعيت و كاربري زمين بسيار متفاوت است              هاي آتش   فاصله ميان ايستگاه   •
ها، اصل دسترسي حـداكثر و فاصـله          گزيني ايستگاه   ناها نيز با هم فرق دارد و لذا در مك           و عملكرد مفيد ايستگاه   

 .آيد شمار مي كننده به  دقيقه، عامل تعيين5 تا 3زماني 

  : اند از ترين ضوابط مربوط به اين عامل عبارت  برخي از مهم:جمعيت -3
 .نشاني ضروري است د حداقل يك ايستگاه آتش نفر وجو50000به ازاي هر  •

ريزي شهري در شهرها به هنگام تنظيم جدول سرانه كاربري تأسيـسات و تجهيـزات             ضرورت دارد كه در برنامه     •
  نـشاني و     هـاي آتـش      مترمربـع بـه ازاي هـر نفـر بـراي مكـان ايـستگاه               3/0شهري، سرانه حداقل، بـه ميـزان        

 .ها منظور گردد؛ يعني جمعاً يك مترمربع ه ايستگاه مترمربع براي اراضي باز حاشي8/0

نشاني بسته به تراكم جمعيـت و كـاربري زمـين، بـسيار متفـاوت اسـت و شـعاع                      هاي آتش   فاصله ميان ايستگاه   •
ها ضروري    لذا توجه به تراكم جمعيت در استقرار ايستگاه       . ها نيز با هم فرق دارد       خدماتي و عملكرد مفيد ايستگاه    

 .است

  :اند از ترين ضوابط مربوط به اين عامل عبارت  برخي از مهم:قطعه زميناندازه  -4
 . بايد به اندازه كافي براي نيازهاي فعلي و آينده بزرگ باشد مكان انتخابي براي ايستگاه •

هاي متوسـط      مترمربع و براي ايستگاه    1500هاي كوچك     مساحت قطعه تفكيكي در حد استاندارد، براي ايستگاه        •
 .ع است مترمرب3000

 پرِ شهري در صورت لزوم و ضرورت، اندازه قطعـه تفكيكـي بـراي ايجـاد                  ها در بافت    گزيني ايستگاه   براي مكان  •
 . متر است1000ايستگاه كوچك، حداقل 

بـراي شـهرهاي بـا جمعيـت بيـشتر از      ) مـادر (هاي بزرگ     مساحت قطعه تفكيكي در حد استاندارد براي ايستگاه        •
 . مترمربع است6,000 نفر به ميزان 750,000



96 1389زمستان  ، 74هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

  :اند از ترين ضوابط مربوط به اين عامل عبارت  برخي از مهم:جهت توسعه شهر -5
وسـوي توسـعه شـهر دقيقـاً مـورد نظـر قـرار گيـرد و                   هاي جديد، ضروري است سـمت       گزيني ايستگاه   در مكان  •

ماني مربـوط،   هـاي سـاخت      سـال آتـي و تـراكم       20 تـا    10پذيري نواحي توسعه در       ها متناسب با جمعيت     ايستگاه
 .گزيني گردند مكان

هاي جديد در مناطق توسعه، ضروري است الگـوي نهـايي توسـعه شـهر نيـز                   گزيني ايستگاه   در طراحي و مكان    •
 .مدنظر قرار گيرد

كننده توسعه شهر مانند      هاي جديد در مناطق توسعه، نبايد در نزديكي عوامل محدود           مكان انتخابي براي ايستگاه    •
العمـل ايـستگاه را       ها، ارتفاعات و مانند اينها قرار گيرد، چرا كه اين عوامـل عكـس               ورزي، كوه ها، اراضي كشا    باغ

ي نبايد در موقعيتي باشد كه ايـستگاه پـس از توسـعه نـواحي مجـاور در                  بهمچنين مكان انتخا  . دهند  كاهش مي 
 .وضعيت و مكان بدي قرار گيرد

 ضروري است به تناسـب افـزايش        )ساز  مرتبه  مناطق بلند (  در طراحي نواحي و مناطق با تراكم جمعيتي بسيار باال          •
 .عمل آيد هاي مازاد بر استاندارد به بيني اراضي مناسب براي احداث ايستگاه  پيش،جمعيت

هاي هـر منطقـه، قابـل بـازبيني و تجديدنظرنـد و       الزم به ذكر است كه اين عوامل با توجه به خصوصيات و ويژگي      
  . آنها افزودتوان عوامل ديگري را به مي

  
  ها بحث و تجزيه و تحليل داده

  :آيد، انجام گرفت انجام اين تحقيق در سه مرحله اساسي، به شرحي كه در پي مي
  

  پذيري بافت تعيين ميزان مداخله: مرحله اول
اد گيـران امـور شـهري ايجـ      ريزان و تـصميم     هايي را براي برنامه     شهري، محدوديت  هاي پر   كمبود فضاهاي خالي در بافت    

هاي بلندمرتبه اسـت و دخالـت كالبـدي در آن،          هاي متراكم و پوشيده از ساختمان       منطقه مورد مطالعه نيز از بافت     . كند  مي
لذا به منظور باال بردن ضريب تحقق طرح و همچنين جلوگيري از تحميل             . هاي خاص خود است     تابع شرايط و محدوديت   

هاي موجود در اين بافـت        پذيري سايت   الزم است ابتدا قابليت مداخله    هاي سنگين مالي، اجتماعي و حتي سياسي،          خسارت
هـاي    يـابي ايـستگاه     منظـور مكـان     هاي بعدي به    ها براي تحليل    پذيرترين سايت   مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و مداخله       

، كيفيت بناها، عمر آنهـا،  هاي ناسازگار پذيري، معيارهاي كاربري  براي تعيين ميزان مداخله   . نشاني جديد انتخاب شوند     آتش
بنا به ترتيب اهميـت در نظـر        مصالح  و  اندازه قطعه تفكيكي، تعداد طبقات، سطح اشغال، تراكم ساختماني، كاربري زمين،            

گرفته شدند؛ به عنوان مثال، در كيفيت ابنيه فرض بر اين است كه هـر چـه كيفيـت كالبـدي سـاختمان بهتـر باشـد، آن                     
هاي تخريبي و باكيفيت پايين بيشترين پتانسيل را براي  اي مداخله دارد؛ و برعكس، ساختمانساختمان مناسبت كمتري بر

هاي داراي عمر باالتر پتانسيل بيشتري براي مداخله دارند؛ و            در عمر بنا نيز فرض بر اين است كه ساختمان         . مداخله دارند 
شـان    بندي گرديدند و با توجه به درجه اهميـت          الساين معيارها ك  . هاي نوساز دشوارتر است     برعكس مداخله در ساختمان   
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ها احاطه شده است، چرا كه محاسبه ميزان مداخله           وسيله ابهامات و عدم قطعيت      تخمين قابليت مداخله به   . دهي شدند   وزن
هاي وزني به معيارهاي انتخابي اجازه عضويت بـه صـورت طيـف پيوسـته را      در گذشته با استفاده از مدل بولين و شاخص 

شود،   ناميده ميIHWP كه به اختصار Inversion Hierarchical Weight Processبه همين منظور از مدل . دهد نمي
هـاي    محاسبه امتياز اليه  . مراتبي است   مدل مذكور تركيبي از روش منطق فازي و فرايند تحليل سلسله          . استفاده شده است  

  ).1385حبيبي، (گونه است  اين) IHWP(معكوس مراتبي  انتخاب شده با استفاده از روش تحليل سلسله
DX
N

= 

X = شاخص امتياز اوليه هر  
D=امتياز به دست آمده از مدل دلفي  
N= هاي هر شاخص تعداد كالس  

XiNDj )( −−=  
j= شاخص  مختلف هرهاي بندي طبقه امتياز به دست آمده براي   
i= شاخص  مختلف هرهاي بندي بقهط رقم اختصاص داده شده براي  

 بر روي هم قرار گرفتند و در نهايـت  GISهاي وزن داده شده به كمك توابع همپوشاني در محيط          در ادامه اين اليه   
  . دست آمد  به1پذيري بافت، به صورت شكل  ميزان مداخله

  
  6پذيري بافت منطقه  قابليت مداخله. 1شكل 

  
  AHPبا مدل هاي اوليه  تعيين سايت: مرحله دوم

انتخـاب شـده از مرحلـة    ( بيشتري دارنـد  ةهايي كه قابليت مداخل  بر روي سايتAHPمنظور اعمال مدل      در اين مرحله به   
  : نشاني در منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند هاي آتش يابي ايستگاه منظور مكان ترين معيارها به ، ابتدا مهم)اول
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بـديهي اسـت كـه در       . هاسـت   ترين چيزها جان انـسان      و اخالقي، باارزش  هاي ديني     بنا به آموزه  : تراكم جمعيتي  •
نـشاني در   هـاي آتـش   مناطق با تراكم جمعيتي باال، امكان وقوع حادثه باالست و در نتيجه لزوم وجـود ايـستگاه      

 عنـوان يكـي از      ها به مناطق با تراكم جمعيتي بيشتر بـه          لذا دوري و نزديكي سايت    . گونه مناطق بيشتر است     اين
 .ها در نظر گرفته شده است يابي ايستگاه معيارهاي مكان

 در اولويت قرار دارد، چـرا كـه از          2 و   1نشاني در كنار معابر شرياني درجه         هاي آتش   قرارگيري ايستگاه : دسترسي •
هـا بـه    بنـابراين دوري و نزديكـي سـايت   . شود ميها تا حد زيادي بيشتر  العمل ايستگاه اين طريق سرعت عكس   

 .ها در نظر گرفته شده است يابي ايستگاه عنوان يكي از معيارهاي مكان  متر به22با عرض بيشتر از معابر 
منظـور سـاخت ايـستگاه در          مترمربـع بـه    3000 تا   1000هاي بين     طور متوسط مساحت    به: اندازه قطعه تفكيكي   •

 . ارجحيت بيشتري دارند هاي پر بافت
  ).1جدول ( دودويي معيارهاي مذكور تهيه شدند  ماتريسAHPمنظور اعمال مدل  در ادامه به

  AHPماتريس دودويي و يا مقايسات زوجي در مدل . 1جدول 
    تراكم جمعيتي  دسترسي  نزديكي به نقاط پرخطر  اندازه قطعه تفكيكي

  تراكم جمعيتي  1  2  3  5
  دسترسي  5/0  1  2  3
  نزديكي به نقاط پرخطر  3333/0  5/0  1  2
  ه قطعه تفكيكيانداز  2/0  3333/0  5/0  1

  

 شد، كه با توجه به ايـن نكتـه كـه مقـدار مـذكور بايـد       0054/0اين مقايسه برابر با ) C.R(ميزان ضرايب سازگاري   
نيـز تـشكيل    » 1اي پـي  «افزار    الزم به ذكر است كه اين ماتريس در نرم        .  باشد، پذيرفتني است   1/0تر و يا مساوي       كوچك

  ). expertchoice.com(رار گرفت ها مورد تدقيق ق شد و سازگاري مقايسه
بنـدي    تهيه و هر كدام از آنهـا كـالس  GISهاي اطالعاتي مربوط به اين معيارها به كمك توابع تحليلي          سپس اليه 

  ).2جدول (نشاني تعيين گرديد  هاي آتش شدند و ارجحيت هر كالس با توجه به استقرار ايستگاه
  نشاني هاي آتش  ايستگاهها با توجه به استقرار ارجحيت عامل. 2جدول 

  وزن  معيار
  4829/0  تراكم جمعيتي
  272/0  دسترسي

  157/0  نزديكي به نقاط پرخطر
  0881/0  ي قطعه تفكيكي اندازه

  

دهي شـدند    وزنAHP، بر اساس مدل  Arc Gis 92افزار   الحاقي به نرمExtentionها به كمك  در ادامه اين اليه
  . نشاني مشخص گرديد هاي آتش  ايستگاهو امتياز هر سايت براي استقرار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Expert Choice9 
2. (www.esri.com) 
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  از تحليل شبكههاي بهينه با استفاده  انتخاب سايت: مرحله سوم
 دقيقـه، بـه كمـك تحليـل شـبكه           4نـشاني موجـود منطقـه در          هـاي آتـش     در اين مرحله ابتدا شعاع عملكردي ايـستگاه       

)Network Analyze ( در محيطGISتباطي منطقه و سـرعت متوسـط ماشـين   در تعيين اين شعاع، شبكه ار.  تعيين شد  
هـا و در فاصـله    سپس با نظر كارشناسانه، در خارج از شعاع عملكردي اين ايستگاه      . نشاني در آن نقش اساسي داشتند       آتش

تعيين هاي اول و دوم       عنوان اولويت   نشاني داشتند، به    مناسبي از آنها، دو سايت كه امتياز بااليي براي استقرار ايستگاه آتش           
  ). 3 و 2شكل (دند ش

  

  
  هاي پيشنهادي بهينه همراه با تجهيزات موجود سايت. 2شكل 

  
  هاي پيشنهادي هاي فعلي سايت تصاويري از موقعيت و كاربري. 3شكل 

  گيري  نتيجه
يـاتي  نشاني و امداد، از جمله مراكز مهم و ح          هاي استقرار و انتظار خودروهاي آتش       عنوان مكان   نشاني به   هاي آتش   ايستگاه
رساني در شهرها هستند كه نقش مهمي در تأمين ايمني و آسـايش شـهروندان و توسـعة اقتـصادي شـهرها ايفـا                          خدمات

. ها ضروري به نظر برسد يابي اين ايستگاه شود كه اتخاذ فرايندي صحيح براي مكان  اين اهميت فراوان باعث مي    . كنند  مي
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 بـا   GIS در محيط    AHPها را با مدل       گذاري اليه   فيقي منطق ارزش  اين پژوهش سعي داشته است كارايي به كارگيري تل        
نتايج حاصـل از ايـن پـژوهش بـدين     . نشان دهد) منطقه شش شهرداري تهران(پياده ساختن مدل بر روي نمونه موردي        

  :شرح است
 بـااليي   نـشاني، كـارايي     هـاي آتـش     يابي سايت   در مكان  GIS با استفاده از ابزار توانمند       AHPكارگيري مدل     به •

هـاي مطلـوب را بـا توجـه بـه معيارهـاي               هاي مختلف و انتخاب سـايت       داشته و امكان مقايسه و ارزيابي سايت      
 .دهد موردنظر به دست مي

هاي پر و متراكم، اتخاذ تصميمي كه كمترين هزينة اقتصادي ـ اجتماعي   هاي جديد در بافت يابي سايت در مكان •
هـا و همپوشـاني آنهـا در          گذاري اليه   ين پژوهش با استفاده از منطق ارزش      لذا در ا  . را داشته باشد ضروري است    

انـد و سـرانجام       پذيري بافت، مـورد تحليـل قـرار گرفتـه           ، معيارهاي مختلف از لحاظ قابليت مداخله      GISمحيط  
 هـا بـراي   پـذيرترين سـايت   در نهايت مداخلـه . هاي موجود در بافت تعيين شده است      پذيري سايت   قابليت مداخله 

 . اند هاي جديد انتخاب شده  به منظور استقرار ايستگاهAHPتحليل 

توان با توجه به خـصوصيات   توان به شهرهاي ديگر كشور نيز تعميم داد و همچنين مي           مدل پيشنهاد شده را مي     •
 هاي شهرهاي ديگر معيارها را مورد تجديدنظر قرار داد و تدقيق كرد كه اين امر خللي به كليـت مـدل                      و ويژگي 

 .وارد نخواهد ساخت

از نظر تعداد ناكافي هستند و با توجه   ) منطقه شش تهران  (نشاني موجود در نمونة مورد مطالعه         هاي آتش   ايستگاه •
كم به احـداث دو ايـستگاه جديـد          هزار نفري منطقه و همچنين امكانات شهرداري، دست        200به جمعيت باالي    

 .نياز است

در بخش جنـوبي منطقـه      ) منطقه شش تهران  ( موجود در نمونة مورد مطالعه       نشاني  هاي آتش   دو مورد از ايستگاه    •
 .هاي مركزي و شمالي منطقه در خارج از پوشش آنها قرار دارد اند و سطح وسيعي از بخش قرار گرفته

لزوم اهميت به موضوع ايمنـي      ) منطقه شش تهران  (هاي مهم و استراتژيك در نمونه مورد مطالعه           وجود كاربري  •
اين موضوع بر شبكه ارتباطي منطقه نيز تأثير گذاشته و عبـور و مـرور را كنـد                  . ت را دو چندان كرده است     در باف 

ـ   هاي آتش   منظور باال بردن سرعت ماشين      بايست تمهيدات ترافيكي به     لذا مي . كرده است  اني در معـابر بافـت      شن
 .انديشيده شود

هايي كه  و هزينه) منطقه شش تهران(ونه مورد مطالعه هاي عمدة تجاري و اداري در نم     با توجه به وجود كاربري     •
هـا   گونـه كـاربري     كنند، وضع عوارض اختصاصي امداد و نجـات بـر روي ايـن              ها به بافت اعمال مي      اين كاربري 
 .رسد نظر مي ضروري به

  
  تقدير و تشكر

اي نظري، و مهندس پروانه سازي و مبن هاي مهندس جواد كوهساري در بخش مدل مؤلفان در انجام اين تحقيق از محبت
انـد، كـه      منـد بـوده     هـاي پايـه بهـره        تهران به خاطر در اختيـار گذاشـتن نقـشه          6زندي كارشناس ارشد شهرداري منطقه      

  .شود وسيله از آنان تشكر مي بدين
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